CITIREA BIBLIEI
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNA
Luni, 22/04
- 2 Împ.13-15
Marţi, 23/04
- 2 Împ. 16-18
Miercuri, 24/04 - 2 Împ. 19-21
Joi, 25/04
- 2 Împ. 22-25
Vineri, 26/04
- 1 Cron. 1-3
Sâmbătă, 27/04 - 1 Cron. 4-6
Duminică, 28/04 – 1 Cron. 7-9

PROMISIUNILE LUI
DUMNEZEU
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Zah. 10:12
Ier. 15.20
Ps.23
Zah.12:8
Prov.13.13
2 Cron. 7:14
Exod 8:23

VALOAREA PĂCII
“Pacea înseamnă libertate fără grijă.”
“Pacea e capodopera raţiunii.”
“Pacea este cea mai sensibilă legătură a universului.”
“Pacea nu e orice bucurie, e bucuria calmă.”
“Cine nu face mai înainte de toate pace cu sine şi cu oamenii, nu se
poate împăca nici cu Dumnezeu.”

Biserica
Apostolică
Filadelfia
FUNCŢIILE BISERICII

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871
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ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
UCENICIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 18:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri - Moldoveni
Joi, 18:00 - Rugăciune
Vineri – Borănești
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

Fii gata!
Dumnezeu l-a chemat… şi el a răspuns: „lată-mă!” Exod 3:4
Când ne vorbeşte Dumnezeu, mulţi dintre noi suntem ca pierduţi în ceaţă;
nu dăm nici un răspuns. Răspunsul lui Moise a arătat că el ştia unde se afla. A fi
gata înseamnă a avea o relaţie bună cu Dumnezeu şi a şti unde ne aflăm în
prezent. Suntem atât de insistenţi în a-I spune lui Dumnezeu unde ne-ar plăcea să
mergem! Omul care este gata pentru Dumnezeu şi pentru lucrarea Lui este cel
care răspunde imediat când aude chemarea Lui.
A fi gata pentru Dumnezeu înseamnă a fi pregătiţi să facem lucrul cel mai
mic sau cel mai mare, fără nici o deosebire. Oricând apare vreo lucrare, auzim
vocea lui Dumnezeu, aşa cum Domnul nostru a auzit vocea Tatălui Său, şi suntem
gata pentru ea cu toată promptitudinea dragostei noastre pentru El.
Fii întotdeauna pregătit pentru vizitele neaşteptate ale lui Dumnezeu. O
persoană care este gata nu mai trebuie să se pregătească. Gândeşte-te la timpul
pe care-l pierdem încercând să ne pregătim după ce ne-a chemat Dumnezeu!
Rugul în flăcări este un simbol al lucrurilor ce înconjoară sufletul care este
pregătit; el este aprins de prezenţa Iui Dumnezeu.

PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Păstor, Costel Grămadă
Studiu: Rodire în pace
SEARA:
Seară de rugăciune, părtășie și învățătură
VERSETUL SĂPTĂMÂNII
„Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său
cu pace.”
(Psalmul 29:11)

Pastor, Costel Grămadă
ÎNVĂȚÂND ISPRĂVNICIA EVANGHELIEI
Rom.1:16
Unele biserici par să fie satisfăcute doar cu faptul de a fi un grup de credincioşi.
Membrii lor nu sunt interesaţi să lucreze ca biserica să crească.
Pentru a remedia această greşeală, trebuie să învăţăm adevărurile fundamentale
despre această isprăvnicie.
1. DUMNEZEU ESTE STĂPÂNUL EVANGHELIEI.
Este Evanghelia Sa (Romani 1:1).
Aceasta şi-a avut originea în El (1 Timotei 1:11).
2. NOI SUNTEM ISPRAVNICII EVANGHELIEI.
- Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu (1 Corinteni 3:9).
- El ne-a pus responsabili peste adevărurile Sale tainice, peste taina Evangheliei
(1 Corinteni 4:1, Efeseni 6:19).
- El ne-a încredinţat sarcina de a o vesti (1 Corinteni 9:17-18, Matei 10:7-8).
- Nu trebuie să ne rușinăm de Evanghelie (Rom.1:16; Mc.8:38)

RODIREA ÎN PACE (II)
FRUMUSEȚEA DE A TRĂI ÎN PACE

I. Tipuri de pace în Biblie
- Civilă (Rom. 14:19)
- Domestică (1 Cor. 7:15)
- Individuală (Luca 8:48)
- Falsă (1 Tes. 5:3; Iac. 2:16)
- Spirituală (Rom. 5:1)

II. Pacea pe care o dă El
3. TREBUIE SĂ CUNOAŞTEM EVANGHELIA.
Aceasta este problema pe care o au unii credincioşi: Ei nu ştiu cum să explice
Evanghelia altora deoarece ei înşişi n-au înţeles-o.
- Un mod de a-i învăţa Evanghelia pe credincioşi este acela de a le spune istoria
vieţii lui Isus în modul în care o fac evangheliştii.
Fapte 2:22-24; 32-33; 10:36-42; 13:23-32; 1 Corinteni 15:1-7
- Un alt mod de a învăţa Evanghelia este acela de a prezenta adevărurile esenţiale
ale mântuirii:
a) Omul este un păcătos şi este sub osândire (Romani 3:10-12, 23, 6:23).
b) Omul nu se poate mântui singur (Ieremia 2:22).
c) Numai Isus Hristos îl poate mântui pe păcătos (Fapte 4:12, 1 Tim 1:15).
d) Omul trebuie să creadă în Hristos ca să fie mântuit (Io 3:16, Fapte 16:31).

Iov 34:29 – este indestructibilă
Ps. 4:8 – dăinuie (chiar și în necaz)
Fil. 4:7 – supraveghează inimile și gândurile

III. Dobândirea păcii
Iubirea păci (Zah. 8:19)
Căutarea păcii (Ps. 34:14 – caută pacea și aleargă după ea)
Cultivarea păcii (Ps. 120:7)
Întreținerea păcii (2Tim. 2:22; Iac. 3:18; Rom. 14:19)
Trăirea în pace (2 Cor. 13:11)

4. TREBUIE SĂ PREDICĂM EVANGHELIA.
Există trei motive ca să facem acest lucru:
a) Hristos ne-a poruncit asta (Mt. 28:19-20, Marcu 16:15, Luca 24:47, Fapte 1:8).
b) Aceasta este calea pe care Dumnezeu o foloseşte pentru a-i mântui pe păcătoşi
(Romani 1:16).
c) Dacă nu facem asta, vina noastră va fi foarte mare (1 Corinteni 9:16).

Efortul de a avea pace cu toți (Rom. 12:18; Evr. 12:14)
Aducători de pace (Mat. 10:13; cf. 5:9)

IV. Valoarea păcii
Prov. 17:1 – însemnătatea păcii
Ps. 133:1 – frumusețea păcii

